
 

                                                     Додаток 1 

                                                                                                    до рішення від 25 березня 2021 року №183 

                                                                                                            "Про внесення змін до бюджету Бережанської  

                                                                                                            міської територіальної громади  на 2021 рік" 

 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

19548000000 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

                                                                                                                                                                               (грн.) 

Код Класифікації доходу 

бюджету / Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 

                                                                         I. Трансферти до загального фонду бюджету 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 129940 

  поточний 

трансферт 

19537000000 Бюджет Саранчуківської сільської територіальної громади  
  (Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бережанської міської 

ради для забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення, згідно 

Постанови КМУ № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами) в сумі 20000,0 грн. 

20000 

19553000000 Бюджет Нараївської сільської територіальної громади  
  (Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бережанської міської 

ради: 

 -  на оплату спожитих енергоносіїв в сумі 70000,0 грн.; 

 - для забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення, згідно 

Постанови КМУ № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами) в сумі 25300,0 грн.; 

 - для оплати заробітної плата з нарахуваннями на неї працівника фельдшерського 

пункту в селі Рекшин Нараївської територіальної громади в сумі 14640,0 грн.)  

109940 

                                                                       II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:  

X загальний фонд 129940 

X спеціальний фонд  

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 
                                                                                                                                                                                          (грн.) 

Код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету / Код 

бюджету 

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 4 

                                                                    I. Трансферти із загального фонду бюджету 

    
                                                          II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

    

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:  

X X загальний фонд  

X X спеціальний фонд  

        

           Секретар міської ради                                                                       Ірина  МИГОВИЧ 
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